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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 387 ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ช่วงวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. อยู่ระดับ 69.1 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 67 เดือน
• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 104.54 ขยายตัว 0.21%YoY ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อช่วง 11 เดือนปี
62 (ม.ค.-พ.ย.) ขยายตัวเฉลี่ย 0.69%
• ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทุนรวม LTF เป็นกองทุนรวม SSF
• บอร์ดค่าจ้างได้พิจารณาและมีมติร่วมกันว่าจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นจำนวน 6 บาท ใน 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี และจังหวัดที่เหลืออีก 68 จังหวัด
จะปรับขึ้น 5 บาท
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.32 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ย.
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. อยู่ระดับ 69.1 ปรับตัว
ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 67 เดือน นับตั้งแต่ปี 59 แม้ว่ารัฐบาลเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามากขึ้น
แต่ผู้บริโภคก็ยังกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมือง และความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวช้า การแข็งค่าของเงินบาท ความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวมากนัก รวมถึงราคาพืชผลเกษตรอยู่ในระดับต่ำ ยังคงบั่นทอนความเชื่อมั่นผู้บริโภค
โดยรวม, สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน พ.ย. อยู่ที่
104.54 ขยายตัว 0.21%YoY ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อช่วง 11 เดือนปี 62 (ม.ค.-พ.ย.) ขยายตัวเฉลี่ย 0.69%
ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทุนรวม LTF ที่จะครบกำหนดภายในปีนี้เป็น
กองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม่ หรือ Super Savings Fund (SSF) โดยกำหนดระยะเวลาการถือครอง 10 ปี (จากเดิม 7 ปี) และ
สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เพิ่มขึ้นเป็น 30% (จากเดิม 15%) แต่ไม่เกิน 200,000 บาท แต่เมื่อรวมกับวงเงินลดหย่อน
จากกองทุนอื่นฯ แล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละปีภาษี, นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง
(บอร์ดค่าจ้าง) เผยว่า บอร์ดค่าจ้างได้พิจารณาและมีมติร่วมกันว่าจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นจำนวน 6 บาท ใน 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี
ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี และจังหวัดที่เหลืออีก 68 จังหวัด จะปรับขึ้น
5 บาท ส่งผลทำให้ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงที่สุดคือ 336 บาท และต่ำที่สุดคือ 313 บาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.32 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ย.
โดยในระหว่างสัปดาห์นั้น เงินบาททยอยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทเผชิญแรงขายในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากข้อมูล PMI
ของจีนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือน พ.ย. กระตุ้นแรงขายสินทรัพย์และสกุลเงินปลอดภัย จากนั้นเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่อ่อนค่า
ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ โดยแตะระดับอ่อนค่า ที่สุดในรอบประมาณ 1 เดือนที่ 30.38 บาทต่อดอลลาร์ฯ หลัง ธปท. ส่งสัญญาณติดตามการ
เคลื่อนไหวของเงินบาท พร้อมกับ ส่งสัญญาณว่าเงินบาทอาจผันผวนและไม่ได้แข็งค่าเพียงด้านเดียวเหมือนในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนั้นสถานะ
ขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติก็เป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมที่กดดันเงินบาทให้อ่อนค่าลงด้วยเช่นกัน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.6, ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐใน
เดือน พ.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 53.9, ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐเดือน ต.ค. ลดลง 7.6%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.9, ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 46.9
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 50.2, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
เดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 54.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.8
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
51.6 จากระดับ 50.6 ในเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6
จากระดับ 51.3 ในเดือน ต.ค., ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน พ.ย. ร่วงลง
สู่ระดับ 53.9 จากระดับ 54.7 ในเดือน ต.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐ เดือน ต.ค. ลดลง 7.6% สู่ระดับ
4.72 หมื่นล้านดอลลาร์
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ
51.9 จากระดับ 52.2 ในเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
46.9 จากระดับ 45.9 ในเดือน ต.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 50.2
เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.3 ในเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 54.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.8 ใน
เดือน ต.ค.
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. ที่ระดับ 59.20 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.03 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 7.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันได้แรงหนุนจากกลุ่มประเทศผูส้ ่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศพันธมิตร
ลงมติปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน ลงอีก 500,000 บาร์เรล/วัน รวมเป็น 1.7 ล้านบาร์เรล/วัน ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 63 จากเดิมซึ่งอยู่ที่ระดับ
1.2 ล้านบาร์เรล/วัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 ธันวาคม 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/62 (ประมาณการครั้งสุดท้าย), ดุลบัญชีเดินสะพัด
เดือน ต.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ต.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย., ยอดขายรถเดือน พ.ย.
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